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SILVIO FÉLIX DA SILVA, Prefeito Municipal! de 
Limeira, Estado de São Paulo, 

USANDO das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, 

FAZ saber que a Câmara Municipal de Limeira 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

Art. 1º Fica criado o INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML, órgão autárquico, com 

personalidade jurídica própria, de direito público, dispondo de autonomia administrativa, 

financeira, técnica e patrimonial, dentro dos limites estabelecidos na presente Lei, 

destina-se a administrar o Regime Próprio de Previdência do Município de Limeira, dos 

servidores públicos titulares de cargos efetivos da Prefeitura do Município, das 
Autarquias e da Câmara Municipal de Limeira. 

Parágrafo único. O Instituto de Previdência 

Municipal de Limeira — IPML, terá caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando 
a representatividade, dos seus segurados ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

CAPÍTULO TI 

DA LEGISLAÇÃO, SEDE E FORO 

Art. 2º O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, observada a Legislação Federal pertinente, reger-se-á por esta Lei, 

Art. 3º O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML terá como sede e foro o Município de Limeira, do Estado de São Paulo, e 

sua duração será por prazo indeterminado. 
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CAPÍTULO HI 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 4º O Instituto de Previdência Municipal de 

Limeira - IPML deverá obedecer aos princípios e objetivos que regem o REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA. 

CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

Art. 5º O Instituto de Previdência Municipal de 

Limeira - IPML, será o órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Municipal de 

Limeira - RPPS. 

Parágrafo único. Fica vedada a existência de mais de 
um Regime Próprio de Previdência Social para os servidores titulares de cargos efetivos 
do Município de Limeira, e de mais de uma unidade gestora deste regime. 

Art. 6º O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira — IPML, terá por finalidade: 

I- Administrar o Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira — IPML; 

H- Aplicar os recursos econômico-financeiros do 
Regime Próprio de Previdência Social; 

HI- Executar a política de beneficios estabelecidos 
no Regime Próprio de Previdência Social; 

IV - Elaborar as propostas orçamentárias do Regime 
Próprio de Previdência Social; 
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V- Desenvolver e operacionalizar a sua estrutura 
administrativa; 

VI- Executar outras finalidades destinadas à 

consecução dos seus objetivos. 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

no CAPÍTULO I . 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Art. 7º São responsáveis pela administração e 
fiscalização do IPML: 

I- Conselho de Administração; 

II- Conselho Fiscal; e 

II- Diretoria Executiva, com sua estrutura 

organizacional. 

81º - Os membros dos Conselhos deverão 
obrigatoriamente ser servidores estatutários efetivos, ativos ou inativos, do Município de 
Limeira. 

82º - O exercício do cargo de Conselheiro não será 
remunerado, mas será considerado serviço efetivo e relevante para todos os efeitos legais. 

83º - Os cargos, de Diretor Presidente, Diretor 

Administrativo-Finançeiro e Diretor de Benefícios, todos da Diretoria Executiva, serão de 

provimento em comissão, constante da estrutura funcional, conforme Anexo IL, 

84º - São vedadas as relações comerciais entre IPML 

e empresas privadas em que funcione qualquer Diretor ou Conselheiro dos órgãos da 
administração. 

85º - A perda da condição de servidor determinará a 
vacância de qualquer cargo do IPML. Y, 

PML -D04



  

ESTADO 

PM. - 004 

LEI COMPLEMENTAR N.º 400, DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2007. 

(Projeto de Lei Complementar nº 272/07, do 

Prefeito Municipal SILVIO FÉLIX DA SILVA) 

Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência 

Municipal de Limeira e dá outras providências. 

FL. 4 

DE SÃO PAULO - BRASIL 

86º - Quando da vacância do cargo de membro 

indicado ou eleito, assumirá o respectivo suplente. 

Art. 8º As ausências ao trabalho dos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal decorrentes de sua participação nas reuniões, serão 
abonadas computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e 

efeitos legais. 

Parágrafo único. O abono de ausência ao trabalho 

deverá ser feito através de Atestado de Comparecimento às reuniões dos Conselhos, o 

qual deverá ser entregue à chefia imediata, no primeiro dia após a respectiva reunião. 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

Art. 9º O Conselho de Administração do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML será constituído de seis (6) membros efetivos e 
respectivos suplentes, a saber: 

I- um representante da Secretaria Municipal da 
Administração; 

H- um representante da Secretaria Municipal de 
Fazenda; 

HI- um tepresentante de cada Autarquia do 
Município; 

IV - um representante do Poder Lepislativo 
Municipal; 

V- um representante dos segurados e um dos 

inativos, indicados, respectivamente, pelos 

sindicatos e associações correspondentes. 

8 1º - Os representantes indicados nos itens 1, MN e HI 
serão indicados pelo Chefe do Executivo.
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8 2º - Os suplentes substituirão os titulares em suas 

licenças e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, conservada sempre a 

vinculação da representatividade e não havendo suplentes eleitos, o cargo vago será 

preenchido mediante indicação dos Conselheiros. 

g 3º - O mandato dos membros designados e eleitos 

será de três (03) anos, sendo permitida uma única recondução. 

8 4º - Será firmado Termo de Posse dos Conselheiros. 

& 5º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma 

vez a cada três (03) meses, com a presença da maioria de seus membros e suas decisões 

serão tomadas por maioria simples de voto. 

& 6º - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a três 
(03) sessões consecutivas ou quatro (04) alternadas, terá seu mandato declarado extinto. 

8 7º - O Presidente do Conselho de Administração do 

Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML terá voz e voto de desempate, nas 
reuniões do Conselho, 

8 8º - As deliberações do Conselho de Administração 

serão lavradas em Livro de Atas. 

8 9º - As convocações ordinárias do Conselho de 
Administração serão feitas, por escrito, pelo seu Presidente ou pela maioria simples dos 
seus membros. 

Art. 10 Ao Conselho de Administração compete, 
deliberar sobre: 

I- A política de investimentos do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML; 

I- O Regimento Intemo do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML; 

HI- As Diretrizes Gerais de atuação do Instituto de 

Previdência Municipal de Limeira - IPML; 
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FI, 6 

O Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e 
Salários dos servidores do IPML; 

A Nota Técnica Atuarial e o Plano Anual de 

Custeio; 

O Relatório Anual da Diretoria; 

Os Balancetes Mensais, bem como o Balanço 
e as Contas Anuais do Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML, depois de 
apreciados pelo Conselho Fiscal e Auditor 
Independente; 

A aceitação de bens e legados oferecidos ao 
Regime Próprio de Previdência Social de 
Limeira - RPPS e ao Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML 

À aquisição, alienação ou oneração de bens 
imóveis, bem como a aceitação de doações 

com encargo; 

Proposta Orçamentária anual, do RPPS, bem 
como suas respectivas alterações, elaborada 
pela Diretoria Executiva. 

Contratação pelo Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML, das Instituições 
Financeiras Privadas ou Públicas que se 
encarregarão da administração das Carteiras de 
Investimentos do RPPS, por proposta da 
Diretoria Executiva; 

Contratação de Consultoria Extema Técnica 
Especializada para desenvolvimento de 
Serviços Técnicos Especializados necessários 
ao Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, por indicação da Diretoria 
Executiva; 
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XIII - Funcionar como órgão de aconselhamento da 
Diretoria Executiva, nas questões por ela 
suscitadas; 

XIV - Contratação de Convênios para prestação ide 
serviços, quando integrados ao elenco de 
atividades a serem desenvolvidas pélo 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira 
— IPML, desde que permitidos por lei; 

XV- Baixar Atos e Instruções Normativas, 

complementares ou esclarecedoras; e, 

XVI - Praticar os demais atos atribuídos por esta Lei. 

Seção II 

Do Conselho Fiscal 

Art. 11 O Conselho Fiscal será composto de quatro 

(04) membros efetivos e um (01) suplente para cada efetivo, a saber: 

I- um servidor, do quadro efetivo de quaisquer dos 
órgãos públicos do Município de Limeira, 
indicado pelo Prefeito; 

I- um servidor, do quadro efetivo de quaisquer dos 
órgãos públicos do Município de Limeira, 
indicado pelo Poder Legislativo; 

HI- um servidor que se candidatar para o cargo, 
pertencente ao quadro efetivo de quaisquer dos 
órgãos públicos do Município, eleito por voto 
direto dentre eles; 

IV - um representante dos servidores inativos, dentre 

aqueles que sc inscreverem, nomeado pélo 
Prefeito. 

X 
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& 1º - Os suplentes substituirão os titulares em suas 
licenças c impedimentos c os sucederão em caso de vacância, conservada sempre a 
vinculação da representatividade. 

8 2º - Nos casos dos incisos L e Il, os membros 

suplentes serão designados aplicando-se os mesmos critérios fixados para os membros 

titulares. 

& 3º - No caso do inciso NI a escolha se fará pela 
quantidade de votos obtidos, elegendo-se membro efetivo o primeiro colocado e, suplente 
o segundo colocado. 

$ 4º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal 

será de 03 (três) anos, sendo permitida uma única recondução, 

8 5º - Será firmado Termo de Posse dos Conselheiros. 

8 6º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez a cada três (03) meses, com a presença da maioria de seus membros e suas decisões 
serão tomadas com o minimo de dois (02) votos. 

87º - O Conselheiro que, sem justa causa, faltar atrês 
(03) sessões consecutivas ou seis (06) alternadas, terá seu mandato declarado extinto. . 

8 8º - O Conselho Fiscal elegerá, dentre seus 
membros, o seu Presidente, em sua primeira reunião ordinária, após a posse. ' 

8 9º - O Presidente do Conselho Fiscal terá voz e voto 

de desempate. 

8 10 - As deliberações do Conselho Fiscal serão 
lavradas em Livro de Atas. 

& 11 - As convocações ordinárias do Conselho Fiscal 
serão feitas, por escrito, pelo seu Presidente. 

& 12 - As convocações extraordinárias do Conselho 
Fiscal serão feitas, por escrito, pelo seu Presidente ou pela maioria simples dos seus 
membros. , 
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Art. 12 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I- 

II - 

FEI - 

IV - 

VI - 

Acompanhar a orpanização dos serviços 
técnicos e a admissão dos servidores do 

IPML; 

Acompanhar a execução orçamentária do 

Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, conferindo a classificação 
dos fatos e examinando a sua procedência e 
exatidão; 

Examinar as prestações devidas pelo RPPS, 
efetivadas pelo Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML aos servidores 
e dependentes e a respectiva tomada ide 
contas dos Tesponsáveis; 

Proceder, em face dos documentos de receita 
e despesa, a verificação dos balancetes 
mensais, os quais deverão estar instruídos 
com os esclarecimentos devidos, para 
encaminhamento ao Conselho de 

Administração; 

Indicar, para contratação, auditoria de sua 

escolha para exame de livros e documentos; 

Encaminhar so Chefe do Executivo. 

anualmente, até o mês de março, com o seu 

parecer técnico, o relatório do exercício 
anterior da Diretoria Executiva, 0 processo 
de tomada de contas, o balanço anual é o 
inventário a ele referente, assim como o 
relatório estatístico dos benefícios prestados; 

Requisitar à Diretoria Executiva e ao 
Presidente do Conselho de Administração as 
informações e diligências que julgar 
convenientes e necessárias ao desempenho 

€.
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de suas atribuições, notificá-los para 
correção de irregularidades verificadas e 
exigir as providências de regularização; 

VIII - Propor ao Presidente da Diretoria Executiva 
as medidas necessárias para resguardar a 
lisura e transparência da administração do 
RPPS; 

IX- Acompanhar o recolhimento mensal das 
contribuições devidas ao RPPS, para que 
sejam efetuadas no prazo legal, e notificar e 
interceder junto ao Chefe do Executivo e 
demais titulares de órgãos públicos 
municipais, na ocorrência de irregularidades, 
alertando-os para os riscos envolvidos, 
denunciando e exigindo a regularização, € 
adotando as providências necessárias para 
recolhimento das contribuições em atraso; 

X- Proceder à verificação dos valores em 
depósito na tesouraria, nos bancos, nos 

administradores de carteira de investimentos 
e atestar a sua correção, ou denunciar as 
irregularidades constatadas e exigir à 
regularização; 

XI-  Examinar e dar parecer prévio nos Contratos, 
Acordos e Convênios a serem celebrados, 

por solicitação da Diretoria Executiva; 

XII-  Pronunciar-se sobre a alienação de béns 
imóveis; 

XIII - Acompanhar os processos de concessão de 
beneficios, verificando sua legitimidade; 

XIV- Acompanhar a aplicação das reservas, fundos 
e provisões garantidores dos benefícios 
previstos nesta Lei, notadamente no que 

| “oh
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concerne à observância dos critérios de 
segurança, rentabilidade e liquidez, e de 
limites máximos de concentração dos 
recursos; 

XV- Rever as suas próprias decisões, 
fundamentando qualquer possível alteração; 

XVI- Proceder aos demais atos necessários à 

fiscalização, 

Seção III 

Da Diretoria Executiva 

Art. 13 A Diretoria Executiva do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira - IPML será composta de um (01) Diretor Presidente, 
um (01) Diretor Administrativo-Financeiro e um (01) Diretor de Benefícios, todos 
nomeados pelo Chefe do Executivo. 

& 1º - Não poderão ser nomeados para as funções de 
Diretorias, servidores que tenham parentesco, até 3º grau, com membros do Conselho de 

Administração e/ou Fiscal. 

8 2º - As deliberações da Diretoria Executiva serão 

registradas em Livro de Atas. 

8 3º - Será firmado Termo de Posse dos Diretores 

nomeados, 

Art. 14 Compete ao Diretor Presidente: 

I- Representar o Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML em juizo ou 
fora dele; 

II- Superintender e exercer a Administração 

Geral do Instituto de Previdência Municipal 

€ 
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IV - 

VIOI- 

IX - 

X- 

FL 12 

de Limeira - IPML e presidir o Colegiado da 
Diretoria Executiva; 

Autorizar com o Diretor Administratiyo- 
Financeiro, as aplicações c investimentos 
efetuados, atendido o Plano de Aplicações e 
Investimentos; 

Celebrar, em conjunto, com outro Diretor, os 

Contratos de Gestão e suas alterações, e as 
contratações em todas as suas modalidades, 
inclusive de prestação de serviços por 
terceiros, admitidos em lei; 

Praticar, com o Diretor de Benefícios, os atos 
relativos à concessão dos benefícios 
previdenciários previstos na Lei do RPPS; 

Elaborar com o Diretor Administrativo- 
Financeiro, a proposta orçamentária anual do 
Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, bem como as suas 

alterações; 

Organizar o quadro de servidores do IPML, 
de acordo com o orçamento aprovado; 

Propor o preenchimento das vagas do quadro 
de servidores do IPML, mediante Concurso 
Público; 

Expedir instruções e ordens de serviços; 

Organizar com q Diretor de Benefícios, os 
serviços de Prestação Previdenciária do 
RPPS; 

Assinat e assumir com o Diretor 

Administrativo-Financeiro os documentos e 

valores do RPPS e conjuntamente responder 

toh
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XI - 

RVI- 

XVII - 

Fi. 13 

administrativa e juridicamente, pelos atos e 
fatos de interesse do Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira — IPML; 

Assinar com o Diretor Administrativo- 
Financeiro, os cheques e demais documentos 
do Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, movimentando cs fundos 

existentes; 

Encaminhar para deliberação, as contas 
anuais do IPML para o Conselho 
Deliberativo e para o Tribunal de Contas do 
Estado, acompanhadas dos Pareceres do 
Conselho Fiscal, da Consultoria Atuarial e da 
Auditoria Externa Independente; 

Propor com o Diretor Administrativo- 
Financeiro, a contratação de Administradores 
de Carteiras de Investimentos, dentre as 
instituições especializadas no mercado, de 
Consultores Técnicos Especializados e de 
outros serviços de interesse, desde que 

admitidos em lei; 

Submeter ao Conselho de Administração e 
ao Conselho Fiscal, os assuntos a eles 
pertinentes e facilitar o acesso de séus 

membros para o desempenho de suas 
atribuições; 

Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos 
Conselhos de Administração e Fiscal; 

Praticar os demais atos de sua competência, 
atribuídos por esta Lei. 

Art. 15 Compete ao Diretor Administrativo- 

*
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IV - 

V- 

VI. 

VII - 

FI. 14 

Manter o serviço de protocolo, expediente, 

arquivo, bem como baixar ordens de 
serviços relacionados ao aspecto financeifo; 

Elaborar e transcrever em livros próprios os 
contratos, termos, editais e licitações; 

Supervisionar os serviços de relações 
públicas e os de natureza interna; 

Administrar a área de Recursos Humanos; 

Assinar com o Diretor Presidente todos os 

atos administrativos referentes à admissão, 
contrato, demissão, dispensa, licença, 
férias, afastamentos, bem como, os cheques 
e requisições junto às instituições 
financeiras; 

Cuidar para que até o 10º (décimo) dia útil 
de cada mês, sejam fornecidos os informes 
necessários à elaboração do balancete do 
mês anterior; 

Manter a contabilidade financeira, 

econômica e patrimonial, em sistemas 

adequados e sempre atualizados, 
elaborando balancetes e balanços, além de 
demonstrativos das atividades econômicas 
deste Instituto; 

Promover a arrecadação, registro e guarda 
de rendas e quaisquer valores devidos ao 
RPPS, e dar publicidade da movimentação 
financeira; 

Elaborar orçamento anual e plurianual de 
investimentos, bem como todas as 
resoluções atinentes à matéria orçamentária 
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ou financeira e acompanhar a respectiva 

execução; 

Apresentar, periodicamente, os quadros € 
dados estatísticos que permitam o 
acompanhamento das tendências 
orçamentárias e financeiras para o 
exercício; 

Providenciar a abertura de créditos 
adicionais, quando houver necessidade; 

Efetuar tornada de caixa, com os demais 

membros da Diretoria; 

Organizar, anualmente, o quadro de 

fornecedores, opinando sobre o mesmo e 
submetendo-o à aprovação do Conselho de 
Administração; 

Organizar e acompanhar as licitações dando 
o seu parecer para o respectivo julgamento; 

Supervisionar o Setor de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio, através de 
sistema próprio, verificando 
periodicamente os estoques, bem como o 
controle e conservação de material 

permanente; 

Manter os serviços relacionados com a 
aquisição, recebimento, guarda e controle, 
bem como fiscalizar o consumo de 
material, primando pela economia; 

Supervisionar os serviços de segurança, 
limpeza, portaria e serviços; 

Executar a gestão orçamentária de 
planejamento financeiro, os recebimentos e 
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pagamentos, os assuntos relativos à área 
contábil, as aplicações em investimentos, 
com o Diretor Presidente, quando decidido 
pelo Conselho Deliberativo e o 
gerenciamento dos bens pertencentes ao 
Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML, velando por sua 
integridade. 

XIX - Manter controle sobre a guarda dos valores, 
titulos e disponibilidades financeiras e 
demais documentos que integram o 
Patrimônio do RPPS e do Instituto de 
Previdência Municipal de Limeira — IPML; 

XX- Proceder à contabilização das receitas, 

despesas, fundos e provisões, dentro des 
critérios contábeis legais, e expedir os 

balancetes mensais, o balanço anual e as 
demais demonstrações contábeis; 

XXxI- Prover recursos para o pagamento da folha 

mensal de benefícios do RPPS, e da folha 
de vencimentos dos servidores do IPML; 

XXII- Propor a contratação dos Administradores 
de Ativos e Passivos Financeiros. e 
promover o acompanhamento dos 
Contratos; 

XXIII - Integrar o Colegiado da Diretoria Executiva 
nas deliberações operacionais do IPML; 

XXIV - Substituir o Diretor Presidente em seus 
impedimentos eventuais. 

Art. 16 Compete ao Diretor de Benefícios: 

PML.- 004
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Manter atualizado o cadastro dos servidores 

segurados, ativos e inativos, e de seus 

dependentes, tanto da Prefeitura, da Câmara 
Municipal e demais órgãos empregadores 

municipais vinculados ao REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 
LIMEIRA; 

Providenciar a elaboração da folha mensal 
dos benefícios a serem pagos pelo IPML aos 
segurados e dependentes do RPPS, de acordo 
com os dispositivos legais; 

Responder pela exatidão das carências € 
demais condições exigidas para a concessão 
de quaisquer beneficios aos segurados que os 
requererem; 

Proceder ao atendimento e à orientação aos 

segurados, quanto aos seus direitos e deveres 
para com o RPPS e o Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML; 

Substituir o Diretor Administrativo- 
Financeiro em seus impedimentos eventuais; 

Proceder ao levantamento estatístico de 
benefícios concedidos e a conceder, 

Propor a contratação de Atuário para 
proceder às revisões atuariais do Sistema 
Previdenciário Municipal; 

Integrar o Colegiado da Diretoria Executiva 
em suas deliberações operacionais; 

Proceder ao atendimento dos integrantes dos 
demais órgãos Colegiados da Estrutura 
Administrativa do Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML. 
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Art, 17 Os cargos de Diretor Presidente, Diretor 
Administrativo-Financeiro e de Diretor de Benefícios, são de provimento em comissão. 

Art, 18 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a ceder servidores públicos do Município de Limeira da Administração Direta para o 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, para a execução de seus serviços, 
verificada a necessidade e o interesse público, bem como a realização de concurso 

público de provas e de provas e títulos para o preenchimento dos seus cargos. 

Seção IV 

Das Disposições Gerais Da Administração 

Art. 19 Os membros representantes dos diversos 
órgãos colegiados da Estrutura Administrativa não poderão acumular cargos, mesmo que 
ihdicados para órgãos distintos e por diferentes órgãos públicos ou entidades. 

Seção V 

Dos Atos Normativos 

Art. 20 O Conselho de Administração, por sua 
iniciativa ou solicitação da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, deliberará quanto 
à emissão de instruções e normas operacionais em atos normativos. 

TÍTULO NI 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO E DO EXERCÍCIO SOCIAL 

. Art. 21 O patrimônio do REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA - RPPS setá autônomo, livre, desvinculado de 

qualquer outra entidade ou ente municipal e da própria Prefeitura de Limeira, e 
constituido de: 

I- contribuições  compulsórias do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, e dos 

“oh 
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demais órgãos empregadores, dos servidores 
ativos e inativos, conforme Lei do RPPS; 

Il- receitas de aplicações de patrimônio; 

HI- produto dos rendimentos, acréscimos ou 
correções provenientes das aplicações de seus 
recursos; 

IV- compensações financeiras obtidas pela 
transferência das Entidades Públicas de 
Previdência Federal, Estadual e Municipal; 

V- subvenções dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal; e 

VI- dotações, doações, subvenções, legados, 
rendas e outros pagamentos de qualquer 
natureza. 

8 1º - As receitas de que trata este artigo somente 
poderão ser utilizadas para pagamento de beneficios previdenciários, do RPPS, e da taxa 
de administração destinada ao IPML, para sua manutenção. 

$ 2º - O valor anual da taxa de administração 
mencionada no parágrafo anterior será de 2% (dois por cento) do valor total da 
rernuneração, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, no 
exercício financeiro anterior. 

, Art, 22 Os recursos financeiros e patrimoniais do 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA - RPPS, garantidores 

des benefícios por este assegurados, serão aplicados por intermédio de Instituições 
Privadas ou Públicas, sendo que, o Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML 

aplicará o patrimônio no País, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho de Administração e de acordo com a determinação do Conselho Monetário 
Nacional. 

Parágrafo único. As diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho de Administração deverão orientar-se pelos seguintes objetivos: 

* 
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a) segurança dos investimentos; 

b) rentabilidade real compatível com as hipóteses 
atuariais; e 

c) liquidez das aplicações para pagamento dos 
benefícios. 

Art, 23 O exercício social terá duração de um (01) 
ano, encerrando-se em 31 de dezembro. 

Art, 24 Os recursos a serem despendidos pelo 
Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, a título de Despesas 
Administrativas e de Custeio de seu funcionamento, não poderão, em hipótese alguma, 

exceder o percentual fixado nesta Lei. 

Art. 25 Os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo do Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML são segurados do 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA. 

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores que 
compõem o quadro funcional do IPML, as normas contidas no “Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Limeira”, L.C. nº 41/91. 

Art. 26 Não incide o princípio da licitação sobre as 
aplicações e investimentos patrimoniais e financeiros para a garantia da execução das 
obrigações do RPPS, por meio do Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML. 

Art. 27 É vedado ao Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML atuar como instituição financeira, conceder empréstimo, 

aval, aceite, bem como prestar fiança, ou obrigar-se de favor, por qualquer outra forma. 

CAPÍTULO IH 

DO PLANO DE CUSTEIO 

Art. 28 O Plano Anual de Custeio deverá ser 

elaborado por Assessoria Atuarial com registro no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária, 

o fo
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g 1º - A Assessoria Atuarial, ao elaborar o Plano 
Anual de Custeio, deverá projetar as reservas de forma segregada, referente aos segurados 
e dependentes inativos, em data anterior à vigência desta Lei, para efeito de registro 
contábil, acompanhamento e controle de sua cobertura. 

$ 2º - As contribuições previdenciárias previstas da 
Lei do RPPS serão revistas e fixadas, anualmente, no Plano Anual de Custeio elaborado 
pela assessoria atuarial contratada pelo Instituto de Previdência Municipal de Limeira - 
IPML. 

CAPÍTULO NI 

DAS RECEITAS DO IPML 

Art. 29 — São receitas do Instituto de Previdência 

Municipal de Limeira — IPML, 

I- ataxa de administração; 

I- os rendimentos e juros provenientes da 
aplicação dos recursos 

HI - doações, legados e outras receitas. 

$1-A taxa prevista no inciso I, deste artigo, será 

creditada em conta do IPML até o décimo dia subsequente ao da competência. 

& 2º - Sobre a taxa mencionada no parágrafo anterior, 
não creditada na conta do Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, no 

prazo estabelecido, aplicam-se as disposições da Lei do RPPS. 

CAPÍTULO IV 

DO CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS 

Art. 30 As contribuições serão controladas 
individualmente, de forma a espelhar as contribuições dos segurados e as patronais ao 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA. 

t
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Art, 31 A cada semestre o Instituto de Previdência 
Municipal de Limeira - IPML formecerá aos segurados um extrato contendo o valor das 

contribuições feitas, mês a mês, pelo segurado e pelos órgãos públicos empregadores do 

Município de Limeira. 

CAPÍTULO V 

DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

Art, 32 O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML fará publicar a presente Lei e a do RPPS, no Jornal Oficial, assim come o 
material explicativo que descreva as características principais dos benefícios 
previdenciários e o Plano de Custeio, quando da alteração das mesmas, 

Art. 33 O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML afixará no quadro de avisos existente em sua sede, o Relatório Anual de 
Atividades contendo os pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal, da 
Assessoria Atuarial e dos Auditores Independentes, com as demonstrações financeiras do 
exercício anterior, para conhecimento dos segurados e dependentes do REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LIMEIRA. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 34 O Instituto de Previdência Municipal de 
Limeira - IPML terá o prazo máximo de dois (02) anos para a realização de concurso 
público, para preenchimento dos seus cargos. 

Art. 35 Fica vedada a utilização dos fundos, reservas 
e provisões, garantidores dos beneficios previdenciários, para o pagamento de serviços 
assistenciais de qualquer espécie. 

Art. 36 Fica criado, conforme Anexo I e II, o quadro 

de pessoal do Instituto de Previdência Municipal de Limeira, atendendo aos requisitos 
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exigidos nesta Lei, cujas referências se equivalem ao quadro de pessoal da Prefeitura do 

Municipio de Limeira. 

Art, 37 O IPML poderá contratar Empresas 

Administradoras de Fundos Previdenciários para realizar a administração total ou parcial 

do mesmo, mediante decisão de maioria dos membros do Conselho de Administração e 

Fiscal reunidos. 

Art. 38 Nenhum benefício continuado, aposentadoria 

ou pensão, poderá ter valor inferior a um salário minimo nacional vigente, nem poderá 

ser superior ao subsídio do Prefeito Municipal. 

Art. 39 Excetuando-se os casos de recolhimento 

indevido e de decisões judiciais, não haverá restituição de contribuição. 

Parágrafo único. Entende-se como recolhimento 

indevido aquele que contrarie as disposições contidas no RPPS, 

Art. 40 A ciência de decisões de interesse particular 
do segurado far-se-á mediante notificação pessoal, por termo no respectivo processo ou 
registro postal com aviso de recebimento. 

Art, di Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos 

pelo Conselho de Administração, observadas as finalidades do Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Art. 42 Esta lei entrará em vigor, na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos vinte e 
nove dias do mês de novembro do ano de dois mil £ sete.    
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PUBLICADA no Gabinete do Prefeito Municipal de 

Limeira aos vinte e nove dias do mês de novémbro do ano de dois mil e sete. 

  

ar   
  
  

ELA LOPES 

Secretária Executiva do Prefeito 
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QUADRO DE LOTAÇÃO GERAL 

ANEXO I 

ÓRGÃO | CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO VAGAS | REF. 
Analista Contábil Financeiro 02 27 

Assessor Administrativo 07 20 

Assistente Social 02 27 

Auxiliar Geral 02 01 

Motorista de Veiculo Leve 02 06 
Procurador Jurídico 02 31 

ANEXO II 

ÓRGÃO | CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO | VAGAS | SÍMBOLO 

Diretor Presidente 1 C.C. 15 

Diretor Administrativo Financeiro 1 C.C. 10 

Diretor de Benefícios 1 C.Cc. lo           
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